เอกสารหมายเลข 1

ระเบียบวาระที่
: เรื่องเพือ่ พิจารณา
กรอบยุทธศาสตร์ การจัดทํางบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และผลการจัดทํางบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ /แหล่ งงบ

กรอบยุทธศาสตร์
ปี 2557
ปี 2558
1. ยุทธศาสตร์ ภาพรวม (งบรายจ่ ายประจําและงบดําเนินงาน : งบยุทธศาสตร์
30 : 70
30 : 70
1.1 งบสํานักงานอธิ การบดี
1.2 งบคณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาล/หน่วยงาน
40 : 60
40 : 60
ที่จดั การเรี ยนการสอน

ยุทธศาสตร์ /แหล่ งงบ
ปี 2557
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสู่ มหาวิทยาลัยวิจัย
2.1 งบสํานักงานอธิ การบดี

กรอบยุทธศาสตร์
ปี 2558

ปี 2559

ผลการจัดทํางบประมาณ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ข้ อเสนอกรอบยุทธศาสตร์
ปี 2560

30 : 70

25 : 75

26 : 74

23 : 77

30 : 70

40 : 60

42 : 58

38 : 62

36 : 64

40 : 60

ปี 2559

ผลการจัดทํางบประมาณ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ข้ อเสนอกรอบ
ยุทธศาสตร์ ปี 2560

ไม่นอ้ ยกว่า 6% ไม่นอ้ ยกว่า 7% ไม่นอ้ ยกว่า 7% 6.48%

8.35%

7.49%

ไม่นอ้ ยกว่า 7%

2.2 งบคณะ/ สํานัก/สถาบัน/หน่วยงานที่จดั การ
เรี ยนการสอน

ไม่นอ้ ยกว่า 3% ไม่นอ้ ยกว่า 4% ไม่นอ้ ยกว่า 4% 7.45%

5.33%

7.60%

ไม่นอ้ ยกว่า 4%

2.3 งบโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ

ไม่นอ้ ยกว่า 1% ไม่นอ้ ยกว่า 1% ไม่นอ้ ยกว่า 1% 0.66%

0.69%

1%

ไม่นอ้ ยกว่า 1%

3.1 งบสํานักงานอธิ การบดี

ไม่นอ้ ยกว่า 4% ไม่นอ้ ยกว่า 4% ไม่นอ้ ยกว่า 4% 3.21%

3.88%

4.02%

ไม่นอ้ ยกว่า 4%

3.2 งบคณะ/ สํานัก/สถาบัน/หน่วยงานที่จดั การ
เรี ยนการสอน

ไม่นอ้ ยกว่า 2% ไม่นอ้ ยกว่า 3% ไม่นอ้ ยกว่า 3% 5.10%

6.04%

6.44%

ไม่นอ้ ยกว่า 3%

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสู่ ความเป็ นนานาชาติ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา /
Active learning
4.1 งบสํานักงานอธิ การบดี
4.2 งบคณะ/ สํานัก/สถาบัน/หน่วยงานที่จดั การ
เรี ยนการสอน

ไม่นอ้ ยกว่า 20% ไม่นอ้ ยกว่า 20%

43.28% 38.19%

ไม่นอ้ ยกว่า 20% / 1%

ไม่นอ้ ยกว่า 25% ไม่นอ้ ยกว่า 25%

30.64% 37.79%

ไม่นอ้ ยกว่า 25% / 1 %

หมายเหตุ : Active learning หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนต้องออกแรงในการคิดวิเคราะห์ และค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู ้
ความเข้าใจในเนื้อหาโดยผูส้ อนมีหน้าที่หลักในการบริ หารการเรี ยนรู ้ ซึ่งครอบคลุมการบรรยายเฉพาะองค์ความรู ้ที่สาํ คัญ การออกแบบกลไกล
ที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนมีกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การทําหน้าที่แนะนํา (Guide) ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) และผลักดันให้ผเู ้ รี ยนก้าวหน้า
ไปตามศักยภาพของตนองให้ได้มากที่สุด
(ที่มา : กองบริ การการศึกษา เอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 มกราคม 2559))
ประเด็นเพือ่ พิจารณา : เห็นชอบตามกรอบยุทธศาสตร์ การจัดทํางบประมาณจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอข้ างต้ น
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